
01/06: Ore para que Deus levante discipuladores para 
acompanhar ex-muçulmanos convertidos a Cristo durante o 
Ramadã. (Marcio Gomes / Sede) Rm 7

02/06: Ore por proteção e bem-estar das crianças em todo o 
mundo e também pelos projetos de Missões Mundiais que 
lhes oferecem uma oportunidade de vida melhor. Rm 8

03/06: Interceda pelo trabalho com as igrejas e na área da 
saúde realizado pelos missionários na Guiné-Bissau. Que 
Deus conduza e sustente a obra. (Silvânia da 
Costa/Timor-Leste) Rm 9:1-29

04/06: Ore por três grupos de estudos da Bíblia com 
ex-muçulmanos no Sul da Ásia. Que eles tenham a fé 
fortalecida por Deus. (Daniel Oliver/Leste da Ásia) Rm 9:30 e 
10:21

05/06: Agradeça pelos avanços da obra missionária em 
Moçambique nessa retomada das atividades presenciais na 
igreja, na escola e com o projeto de hortas. Rm 11:1-24

06/06: Ore pela capacitação dos paraguaios ao evangelismo 
de muçulmanos. Que Deus esteja à frente dando-lhes 
sabedoria. (Ester Beauty/Sudeste da Ásia) Rm 11:25-36

07/06: Ore pela retomada das atividades presenciais na 
Letônia. Clame também por sabedoria aos missionários na 
evangelização à distância. (Haydee Pinho/Bolívia) Rm 12

08/06: Agradeça a Deus pela parceria com a Convenção 
Batista da Ucrânia e pela inauguração da 1ª Academia Cristã 
de Futebol para crianças, adolescentes e jovens. (Joel 
Santos/Sahel Africano) Rm 13

09/06: Ore por estratégias missionárias para continuidade da 
obra em países que ainda enfrentam aumento da Covid-19 e 
consequente lockdown. (Maurício Bastos/Sede) Rm 14

10/06: Agradeça pelas famílias colombianas abençoadas com 
cestas básicas do PARE – Programa de Ajuda, Reabilitação e 
Esperança. E ore por mais recursos para que outras também 
sejam abençoadas. (Lyubomyr Matveyev/Ucrânia e Sonia 
Tomaz/França) Rm 15:1-13

11/06: Ore com nossos missionários para que Deus restaure 
a saúde de seus familiares que precisam experimentar um 
milagre. Peça por refrigério na vida de cada um. (Camila 
Silva/Sede e Levi Lopes/Oriente Médio) Rm 15:14-33

12/06: Ore pelo avanço do DNA Missionário e pela 
capacitação dos obreiros nacionais na Ucrânia. Rm 16

13/06: Ore pelas crianças paraguaias. Peça a Deus que lhes 
dê uma alimentação adequada ao seu crescimento e oriente 
a equipe do PEPE para ajuda-las. Mc 1:1-20

14/06: Ore pelos projetos esportivos desenvolvidos junto aos 
jovens na África e na Ásia. Que Deus guie os missionários e 
levante recursos. (Tereza Pagaciov/Portugal) Mc 1:21-45

15/06:  Agradeça pelas 215 vidas que aceitaram a Jesus e 
pelas novas igrejas plantadas nos últimos três meses no 
Sudeste da Ásia. (Ana Fernandes/Guiné) Mc 2

DIÁRIO DE ORAÇÃO
16/06: Interceda pela equipe do PARE – Programa de 
Ajuda, Reabilitação e Esperança e pelas mulheres que 
desejam abandonar a prostituição. Que Deus abra 
oportunidades para um recomeço. Mc 3:1-19

17/06: Ore pelo projeto de combate à desnutrição no 
Noroeste da África que tem atendido 80 crianças. Interceda 
por recursos e sabedoria aos missionários. Mc 3:20-35

18/06: Ore pelo trabalho de evangelização de três grupos 
étnicos no Sudeste da Ásia. Mc 4:1-20

19/06: Agradeça pelos jovens que se converteram através 
do ministério desenvolvido pelos missionários de Missões 
Mundiais no Paraguai. (Haná Santiago/Oriente Médio) Mc 
4:21-41

20/06: Interceda pelas famílias venezuelanas que enfrentam 
desnutrição e insegurança alimentar. Que Deus levante 
recursos e pessoas para ajudar. Mc 5:1-20

21/06: Ore para que os missionários na Itália encontrem um 
espaço físico para retomada dos cultos presenciais, 
seguindo as orientações das autoridades de saúde. Mc 5: 
21-43

22/06: Ore pelos refugiados. Que Deus guie os missionários 
no auxílio aos que precisam e no evangelismo. (Kim 
Ramos/Sudeste da Ásia) Mc 6:1-29

23/06: Agradeça pelo treinamento de 40 pastores e 
pregadores de três grupos étnicos no Sudeste da Ásia. 
(Hans Behrsin/Letônia) Mc 6:30-56

24/06: Ore pela saúde espiritual, emocional e física dos 
missionários, por suas famílias e parentes distantes. Que 
Deus guarde e cuide de cada um. Mc 7:1-13

25/06: Ore para que todas as pessoas no mundo sejam 
imunizadas contra a Covid-19 e pela reabertura das 
fronteiras, a fim de que os missionários sigam pregando a 
Palavra a outros povos. (Gleicimara Balaniuc/Togo) Mc 
7:14-37

26/06: Ore por recursos para a produção e distribuição da 
FE (Farinha Enriquecida) que tem sido uma rica fonte de 
nutrientes para os alunos do PEPE. Mc 8:1-21

27/06: Agradeça a Deus pelos 114 anos de Missões 
Mundiais. Que esta seja uma data em que todos possamos 
refletir sobre o que realmente temos feito para que o 
Evangelho chegue a todos os povos. Mc 8:22 e 9:1

28/06: Ore pelo desenvolvimento da igreja no Haiti e pelos 
missionários. Que Deus guie seus servos para evangelizar 
e alcançar vidas para o Reino. Mc 9:2-50

29/06: Ore pelos missionários da terra e suas famílias. E 
interceda para que os missionários brasileiros possam 
apoiá-los na capacitação à obra de Deus. Mc 10:1-31

30/06: Ore pelos missionários e pelo trabalho de 
capacitação de líderes cristãos na América Latina. (Mayre 
Rangel/Moçambique e Marcia Pinheiro/Sede) Mc 10: 32-52
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